
PRAVIDLÁ HRY

- Roger Fly je 5-valcový 3-radový herný automat, ktorý obsahuje Opakované spiny a násobitele.
- Hra sa hrá s 10 stávkovými líniami (fixné) a rozličnými mincovými hodnotami.
- Mincová hodnota sa nastavuje šípkami umiestnenými pri sekcii MINCOVÁ HODNOTA.
- Zostatok zobrazuje množstvo peňazí alebo mincí, ktoré je možné staviť.
- Hru je možné hrať s peniazmi alebo s mincami. - Pre prepínanie medzi hotovosťou a mincami 
prejdite do Nastavení hry.
- Výherné kombinácie a výplaty sa určujú podľa Výplatnej tabuľky.
- Výhra stávkovej línie sa rovná hodnote zobrazenej vo Výplatnej tabuľke, ktorá sa násobí 
prípadnými násobiteľmi.
- Hodnota výplaty symbolu sa zobrazuje vo Výplatnej tabuľke v minciach a je nemenná. 
Hotovostné hodnoty výplaty sa rovnajú čiastke mince zobrazenej vo Výplatnej tabuľke vynásobenej
hodnotou vybranej mince.
- Na danej výplatnej línii sa vypláca len najvyššia výherná kombinácia, zatiaľ čo súbežné výhry na 
rozličných výplatných líniách sa zbierajú.
- Výhry stávkových línií v prípade úspechu vyplácajú smerom zľava doprava na priľahlých valcoch 
začínajúc od ktoréhokoľvek valca.
- Všetky výhry sa vyplácajú len na stávkové línie.
- Opakované spiny výhry sa pripočítavajú ku všetkým počiatočným výhram stávkových línií.
- Opakované spiny sa hrajú s rovnakou hodnotou stávky ako kolo, ktoré ich aktivovalo.
- Všetky výhry v herných animáciách sú zobrazené v minciach.

OPAKOVANÉ SPINY A NÁSOBITELE
- Za každú výhru v základnej hre alebo v opakovanom spine získate opakovaný spin zadarmo.
- Základná hra nemá žiadne násobitele.
- Každý po sebe idúci opakovaný spin zvyšuje hodnotu násobiteľa. Násobiteľ sa aplikuje len pre 
jednu výhru opakovaného spinu.
- Výhry opakovaných spinov sú násobené aktuálnym herným násobiteľom
- Použiteľná hodnota násobiteľa je zobrazená zvýrazneným písmom na vrchu valcov.
- Hodnoty násobiteľa sa zvyšujú v tomto poradí: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Maximálny počet Opakovaných spinov je 20.
- Maximálny násobiteľ má hodnotu X64.
- Po dosiahnutí maximálneho násobiteľa sú výhry úspešného opakovaného spinu násobené x64.

AUTOMATICKÁ HRA
- Pop-up menu automatickej hry umožňuje hráčovi zvoliť si počet automaticky odohraných spinov.
- Ak tak chcete urobiť, musíte nastaviť hodnotu hotovostného poklesu (limit straty –  musí byť 
väčší ako 0) a následne kliknúť na jednu z dostupných možností počtu spinov, aby ste mohli spustiť
automatickú hru.
- Menu sa následne skryje a hráč sa vráti do hlavnej hernej obrazovky s aktívnou automatickou 
hrou.
- Hráč si tiež môže nastaviť vlastné podmienky, ktoré automatickú hru automaticky zastavia. To 
zahŕňa:
   - Zastaviť automatickú hru pri každej výhre.
   - Zastaviť automatickú hru, ak sa zostatok zníži o hodnotu nastavenú hráčom.
   - Zastaviť automatickú hru, ak výhra dosiahne hodnotu stanovenú hráčom.
- Každým kliknutím na tlačidlo menu automatickej hry sa odstránia všetky predtým nastavené 
hodnoty a menu automatickej hry sa otvorí s predvolenými nastaveniami.
- Pokiaľ behom hrania stratíte pripojenie, všetky nastavenia automatickej hry sa po opätovnom 
načítaní hry vrátia na prednastavené hodnoty.



ĎALŠIE INFORMÁCIE
- Nasledujúce procesy môžu podliehať zmluvným podmienkam hernej stránky:
   - Proces správy nedokončených herných kôl.
   - Čas, po ktorom sa neaktívne herné relácie automaticky ukončia.
- V prípade poruchy herného hardvéru/softvéru sú všetky dotknuté stávky a výplaty hier 
zneplatnené a všetky dotknuté stávky vrátené.
- Poruchy rušia všetky výplaty a hry.
- Teoretická návratnosť hráčovi (RTP) pre túto hru je 96,39 %.

AKO HRAŤ

Kliknite pre začiatok herného kola na aktuálnej stávke a mincovej 
hodnote.

Pre zmenu mincovej hodnoty kliknite na šípku hore alebo dole.

Kliknite pre zastavenie herného kola.

Kliknite pre zapnutie Rýchleho spinu (podlieha podmienkam hernej 
stránky).

Kliknite pre vypnutie Rýchleho spinu (podlieha podmienkam hernej 
stránky).

Kliknite pre voľbu počtu kôl Automatickej hry a pre pokročilé 
nastavenia Automatickej hry.

Po zvolení kôl Automatickej hry bude zostávajúci počet kôl 
zobrazený na tlačidle Automatickej hry. Pre zastavenie Automatickej 
hry kliknite na tlačidlo Automatickej hry.



Kliknite pre stíšenie zvukov hry alebo zmeňte hlasitosť zvukov 
pomocou posuvníka.

Kliknite pre prístup do Menu hry s hernými nastaveniami, výplatnou 
tabuľkou a hernými pravidlami.


